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LA FESTA DELS DARRERS

DIES
La festa que antany passa
va quasi desapercebuda, i
que ara ha passat, sorpre
nament a primer pla, cons-
tituint una vertadera festa
popular. Els Darrers Dies,
en especial el Dijous fardé
i el dimarts sigiient els ca-
rrers de la vila s'ompliren
de desfressats. Des dels
nins de l'escola als majors.
Tothom participa a distints
llocs, es feren simbombades
i, per tot arreu, la gent
va disfrutar.
Festes del poble, que a-
nam recuperant, dia a dia
com per ventura enlloc més
de Mallorca.
Cal pensar ja en l'any que
ve perquè aquestes festes,
ja tornades a reviure, sien
més esplendoroses que les
passades.

Text: M. Morey
Fotos: Joan Pastor
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editorial
PROPERA ORDENACIÓ

Alias: Deixau que per aquesta vegada emplei a títol

personal l'ecpal de la nostra reviata 'Bellpuig, que

normaiment ostà reservat a l'Equip Parroquial, i en so-

lem ofaaia-vas el nostre censamant i reflaxió:dzmunt

algJas temes o gUestions clue crei m importan es pel cre-

ixement humà i de fe.

El motiu d'aixb es molt serzill: vull comunicar-vos

lo que per a mi is una gran alegria i és que si Dill ho

vci el ci 1 d ói1 !ei 7,70 dal vaspre a la 8asíli

ca del Mnoestir de Liu: seré ordanat diaca i que ei 17

de mail el capvcspre, a la nastra Esglbsia Parroquial

de la iransfiguracid rebré l'ordanació de Capellà de

E as mars del Bisbe de Mallorca D. Teodor Ubeda.

deia abans que aix6 és par a mi una gran alegria

i vcidria qua tembi ho fos per a vosaltres, estimats

araarencs, que a lo nary d'aquests casi tres anys d'ej

tala amtre aosaltras, uns d'undmanera més directa i al-

tree més indirectament m'heu ajudat a clarificar la de-

cialó de consagrar la meva vida a Déu i al Servei de

l'EagPsia.

Molts de vosaltres, segurament, vus demanereu: Per

gLA en Guillem es fa Capellà?. Sapigueu que jo mateix

he estat al primer que m'he fet aquesta pregunta i que

també la ma va fer el Sr. Bisbe quan li vaig demanar

raea— nrItaaar-ma. Crec qua teniu drat a saber que és el

uaa ma nou a far-me capeln i per tant he cregut oportú

concestaa an aquesta pregunta des d'aquestes planes

ja qua cow pcdeu suposar és impossible respondre-la a

1 ceda un en particular.

La meva opció pel miristeri sacerdotal està fanamen-

tada damunt aquests dos punts que per la alf!Y1 vida stir,

claus:

1.- analitzant la meva pr.)aia histiwia me'l don aompte

de qui a pasar de les meves Cabilitats i deficicncies

(cosa normal dins tuta perscra'numana) Céu o'ha eatimat

Aixe ho he anat descobrint dins les petitcs cosas de

cada dia, per?) no ho he descobert parque si, n1 totsol,

qua la grcia de [15u 1 la gon (ca)ella,

en poques paraules m'han ajudat a descobrir

ho. Per tant és per això que jo també vull, mitjansant

el ministeri sacerdotal, ajudar a Phalle d'avui a desca

brie aquest amcr que Diu mos té i per tanc, esser al

mateix temps signe d'amor i d'esperança enmig dal nos-

tre món.

2.- el creure en Jesucrist i aceptar el seu Evangeli

com a punt de referincia ha donat sentit a la meva vida

i m'empeny a ser-ne testimoni, és a dir, a fer-lo pre-

sent dins les realitats de 1a nostra qUotidianitat i

donar-lo a ceniixer a fi de què altres pagoda arriba'

a reconiixer-lo com a absolut, cum a font d'alegria i

d'esperança per les seves prèpies vidas.

Per acabar, voldria demanar-vos a tots aquells que

teniu fe i que dedicau qualque moment dins la vostra

vida a pregar, que demaneu a Déu que me doni força i

coratge per mantenir-me feel dins l'opció qua he fet

i que de cada vegada més .1a meva vida esiga d'acord

amb l'estil de vida de Jes5s.

GUILLEM RUSSELL°
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n entas:

Dia 10 de anaro de 1981.- Juan Fran-

cisco Gili Ginard, de Juan y Antonia.

C. de l'Abeurador, 1-2.

Dia 20 de febrero.- Ana Maria Malls

Lópaz t_de Rafaal y_  Tomasa. C. de Na

Careta, 25.

Día 23.- María Sureda Cabrer, de

Jaime y Catalina. C. del Grec, 11.

Día 25.- Francisco Pins Castellano,

ne Francisco y Maria. C. de Sa Tec-

lera, 15.

Matrimonios:

Día 21 de febrero.- Bartolomé Ferrer

Corraliza con Rosario Garcia Benitez.

Dia 21.- Jose Rotger Cifre con Anto-

nia Ginard Llaneras.

Día 27.- Miguel Alomar Cahellas con

	VaWmagaaaameammommammommovara Wiagja......k

Sebastiana Barcaló Gurdiala.

Dia 28.- Antonio Gili Vaeurr con

Juana Maria Juan Juan.

Dafunaiones:

Dia 21 de Febrero.- Maglaiena Matra

Molla a) Putxa, viuda, da 87 wins.

C. Nou, 13.

Dia 22.- José Sancho Mesquida, viudo

de E2 arios. C. de Ses Barraques, 28.

Dia 23.- Catalina Pujol Quetglas,

a) Pataca, viuda, de 85 años. C. del

General Aranda, 77.

Día 27.- Maria Cabrar Mulet, a) Ma-

jorala, soltera, de 03 años. C. del

Pontarró, 4.

Dia 1 de marzo.- Teresa Gardas Mi-

ras, viuda, de 73 niños. C. de l'A-

beurador, 22.
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manifest:
ACORD PRES PER L'AjLJ1AMENT D'ARTA,EN SESSIO EXTRAORDINARIA DEL DIA 26 de FEBRER 

L'Ajuntament d'Artà, reunit en sessi6 extraordinària i amb la convicci6 de ser fidels intérprets de l'estat

d'opinió del poble que i 	elegit, acqrda. per unanimitat de tots els membres que l'integren, MANIFESTAR:

ler.- Afirmam el desiq de vidre en un Estat demrNtic que impari la vida en ilibertat per a tots els ciu-

tadans, així com ho decidl el poble mitjançant l'aprovaL:i6 de la Constitució.

2on.- Ens sentim orgullosos de tenir, com a Cap d'Estat, a S.M. Don Joan Carles I, Rei cl.'Espanya, el compog,

tament del qual ha estat, en opinió d'aquesta Corporaci6, exemplar i decissiu per a la resoluci6 dels greus es42

veniments dels dies 23 i 24 de febrer. En  conseqüència, aquesta Corporaci6 fa pública la seva admiració i agral-

ment vers la persona del Rei Don Joan Carles I.

3er.- Rebutjam amb tota la nostra capacitat de repulsa, l'acte de barblrie coas contra el Congrés de Dipu-

tats i contra les persones dels representants del poble, als quals atorgam la nostraadhesi6 i confiança. Sabem

que sabran transformar la humiliació rebuda en un renovat desig d'aprofundir el desenvolupament de la Constitu-

ci6 per a la consolidació definitiva de la democràcia.

4rt.- Ens adherim a la manifestació convocada per demà a les 19:00 hores a Ciutat i convidam a tots els ho-

mes i dones d'Artà a participar-hi amb la convicció que és un acte d'afirmació necessari.

9.- Amb la intenció de fer patent quin és el sentiment del poble d'Artà, acordam que a partir d'avui el

carrer conegut amo el nom de Gran Via, passi a anomenar-se Gran Via de la Constitució.

Que Secretaria procedeixi a remetre còpia d'aquests acords a S.M. el Rei Don Joan Carles I i a l'Excm.

Sr. President del Congrés de Diputats. Igualment, que aquest acord sigui fet pjblic.

Art. a 26 de febrer de 1981.

Jaume Morey i Sureda
Ba tie

•	
una cotxa fumada a artà

L'anella diu: HIDDENSSE,9081.D.D. 4"7/

La primera setmana de febrer, de

tanta fredorada, han trobat morta

de fred, abaix del safareig de Car-

roça, una cotxa fumada. Castellà,

colirrojo Tizón i llati segons Mirth

ammen Phoernicurus Ochuros. En Tomeu

Brunet, a) Rotlet, que casualment

passava per aquells indrets es fixà

en la raresa de l'aucellet. El reco-

ili i li descobri, a la cameta es-

querra, una anella. Tot corrent el

dugué an En Rafel Font (naturalista,

ornitològic i auceller major d'Artà)

el qual el classificà amb l'esmentat

nom.

R.9/11/77.Der San. Aquest animaló,

de 14 cas. de llarg, es vengut, des

de la República Democràtica Alemanya

a morir dins Artà. Ara, si voleu,

vos fares una breu descripció d'a-

quegt animalet.

Ambd6s sexes, a totes les edats,

tenen la cua rogenca, la qual agiten

constantment i rabada vermellosa.

El mascle és negre per damunt, amb

parts inferiors i cara interior de

les ales de color negr6s i les dues

vectrius centrals, de color terrós

enfosquit. Un mascle de tres anys

és d'un negre fuligin6s amb taca ala

blanca, (alguns mascles reproductors

joves no tenen aquesta taca), el

plumatge més clar en la tardor, amb

la taca alar en part obscurida. La

famella i els joves pariixen cotxes

reials obscures, pert') tenen parts

inferiors el color bru en lloc d'o-

crac i.

Per cantar fan un curt "Tsip" i

un "Tititic" de barboteig molt ràpid

incorporant curioses notes arestoses.

Canta des de teulades o altres llocs

elevats. Té l'habilitat pels penya-

segats, edificis, pedreres, etc.

Cria al centre d'Europa i al sud de

la peninsula. La migració va des de

Bulgària, Yugosl%via, Italia, França,

Alemanya, cap a Anglaterra, per des-

prés baixar per damunt mar, vers

Portugal, sud de la peninsula Ibèri-

ca, per, finalment, recalar a Mellor

ca.

El lloc . d'Artà a on són més bones

de veure és a la Pedra d'Es Pont

dins Aubarca.

Beta Vuloaris



SA MINA MAIM UNA
La tradicional i artesana cuina

mallorquina va desapariixent poc • a

poc dins les noves generacions. Avui

ens trobam que els diferents plats

que constitueixen l'ampla varietat

d'aquesta cuina tan nostra són subs-

tituits per menges de mis senzilla

preparació o per altres cuines peniL

sulars i fins i tot estrangeres. Una

de les causes que fan això possible,

éš, fora dupte, la manca de temps:

la gent no vol o no pot estar-se ho-

res i hores dins la cuina preparant

el dinar i el sopar de cada dia. Per

altra part, tampoc ha tingut la cui-

na mallorquina, i com tantes altres

coses nostres, mols bon cartell. En-

cara que la seva qualitat és recone-

guda. per ventura més fora de Mallor

ca que a dins l'illa mateix, però

és que, i encara nofa massa tempssem

blava que tot lo mallorquf era de

baixa alc6rnia i fins i tot ens aver

gonylem. Era altre temps, que sorta-

dament ha passat.

Sembla ara, d'uns anys a aquesta

pent, assistir al ressorgiment d'a-

guesces tradicions el que fa que

ens retrobem anb les nostres arrels,

les erreis d'un poblo que, després

de l'intent, constantment demostrat,

d'aufegar-lo, reviven en renovada

força. Els fets diaris parlen per

Sì sods.
Caldria ara, i aixf ho volem, que

aquesta cuina partioipás també del

ressorgment, no ja com la tradició

que saposs, siná també per la indup-

table qual_tat i senzillessa que li

són inherents.

rent aruest preàmbul, i aorofi-

tant que a Artá tenim una dona que

caneix com molt poca gent eis se-

crets i les receptes més variades

de la cuina mallorquina, hem creaut

d'interés, oferir als rostres lec-

tors, mensualment, una d'aquestes

receptes. Es tracta de Mad6 Aatánia

Gili Far (Pau), que al liara dels

seus 71 anys, ha adquirit uns conei-

xemerts, a Força de rodolar per dins

la cuina i tocar-ho tot amb les mans.

Per demanar-li la seva col.labo-

.aci6 i ajuda per dur a bon fi a-

questa nova secció dins les nostres

pàgines, parlarem amb ella de men-

jars mallorquins i de moltes altres

coses relacionades amb els seus co-

neixements i la seva vida, que tot

seguit incluim a continuació.

- Quan jo tenia 18 anys -començA-

vaig anar a servir a la casa del

Marquis del Palmer, a Ciutat. La Mar

quesa em digué que si els agradava

guanyaria 18 duros cada mes: sinó,

només serien 15. Vaig passar a la

cuina, per ajudar al cuiner. Després

del primer mes, ja em varen deixar

tota sola...

- He après a fer menjar a força de

demanar i fer proves. Hi ha moltes

receptes que són particularment me-

ves.

- SI. He tengut intercanvi de recep-

tes amb Mad6 Coloma A brines.

Després dais Marquesos del Palmer,

a on servi 6 anys, va passar a la

casa dels senyors Regalats. A ca don

Perico Amorós Alzina, 4 anys; a ca

don Toni Amorós, 8 anys i llavors,

ja definitivament, amb don Lluls A-

morós, fins á la seva mort. Tots a-

quests anys, sempre de cuinera.

Amb don LluIs -continuà Madá An-

tònia- anàvem cada any, uns quatre

mesos a Barcelona. Allá sempre em

deien els catalans: "... aquests man

drungos -referint-se a les coques,

cocarrois, panades- nOltros aquí no

les sabem fer". Els hi agradaven

molt an aquella gent...

- Sí. Sa cuina mallorquina arribará

a perder-se del tot. Un dels motius

és que avui, ja no hi ha ni cuineres

ri senyors...

Al llarg de tots aquests anys de

servir a cases de senyors, han men-

jat els meus plats molts de perso-

natges importants. Generalment, sem-

pre venien a la cuina a donar-me

l'enhorabona.

- El menjar, si és aguiat al foc de

Ilenya, is molt millor. Especialsent

determinats plats, com la paella per'

exemple.

- Un bon dinar? Ara mateix, si vol-

guis quedar bé amb qualcú, prepara-

ria els següents plats: Colsomé, En-

diot a la taronja; Peix en es forn

i, de postre, flam, coca o braç de

gitano.

Dona. les gràcies a Nadi Antònia,

sa cuinera, i passam a oferir-vos

la primera recepta que ella ens donà.

NOTICIARI
ENCONTRADA LA BARCA DE MIGUEL GENO-

VARO

Hace pocas fechas, fue encontrada

la pequeña embarcación en la cual

Miguel Genovard (Bose), el pasado

día 3 de febrero, se hizo a la mar

y sin que desde entonces y a pesar

de la intensa búsqueda llevada a ca-

bo en los dias posteriores, se en-

contrara el menor indi:io. Según no-

ticias, la embarcación ha sido ha-

liada en alta mar, boca abajo, y

frerte.a-las costas de Egipto. El ha

Ilazgo fue llevado a cabo por un bu-

que mercante inglés, que lo comunicó

posteriormente a la Autcridad de Ma-

rina EspaCiola, comprobandose segui-

danente, por el número de serie de

la barca, que ésta pereeleció al in-

fortunado Miguel Genovard, cuyo pa-

radero sigue sin conocerme, aunque

realmente, y mucho más ahora después

del referido hallazgo, hay que pen-

sar en lo peor.

URBANIZACION DE SA CANOVA

Nuevamente corren insistentes ru-

mores que apuntan al posible relan-

zamiento de la zona costera de Sa

Canova (Ravena). Se habla de la in-

minente construcción de varios hote-

les que constituirían el principio

de la definitiva revitalización de

esta urbanización, lo que constitui-

ria, de llevarse a cabo, una impor-

tante fuente de ingresos, a todos

los niveles, para nuestra población.

Esperamos y confiamos en que, de una

vez por todas, se confirmen los ru-

mores.



CATARINA PUJOL QUETGLAS

al cel sia

El passat dia 26 de febrer, mori,
als 85 anys, Na Catarina Pujol Quet-
glas.

Els seus fills, nora, néts i de-
més familiars ploren la desaparició,
inesperada, de Mad.5 . Catarina.

I és que, a l'hora de l'Adéu,
despert amb més força que mai, l'amor
i estimació cap el ser que, arribada
l'hora, emprèn el carni de l'eterni-
tat. El buit que deixa, retara testi-
moni mut i perenne del seu pas per
la vida. Records d'amor i amb l'es-
perança del demà quan, cumplit el
temps de la vida, ens retrobem tots
al Cel.

La recepta del mes de maclò Antònia Gili

CON SOM E
Es posa s'olia en es foc.Convé que siga un
foc directe i fortet.

Dins s'olia es col.loca s'aigo necessária,
segons els que hagin de menjar. Preparat a-
bans., el fiambre es bull, afegint-hi també
es mateixos ossos d'es pollastre i un os de
vadella.
Quan es fiambre ja és cuit es treu de s'olla,
Es greix es quedará p'es costats i  s'anirà
treguent es brou de damunt es bull.A fi de
què surti net i sense greix.PodrA usar-se
un cueronet.

Després se purificará es brou amb un blanc

d'ou ben pujat i, seguidament, se farà bu-
llir durant uns vint minuts.

Tot seguit se passará per un colador o un
sedàs i ja ho tendreu llest.
Jo acostumava servir el consomé, acompanyat
de flams individuals, fets de llet amb sal,
i bunyols de vent'''
BON PROFIT. Es mes que ve vos ne diré una

ra.

arqueologia

En una zanja abierta en la calle

de Ses Figueretes, han sido hallados

restos arqueológicos de cerámica ta-

layótica romana. En la próxima e-

dición de Bellpuig, daremos a cono-

cer el alcance y significación de

estos restos que nos afianzan en la

idea de antiguedad muy remota en los

alrededores del templo parroquial.

6■11114.1111■0

A TODOS LOS SUSCRIPTORES

Rogamos a todos los suscriptores de

Bellpuig domicilien el pago de los

recibos importe de la cuota anual de

su suscripción, y nos lo remitan con

urgencia a nuestra redacción.

GRACIAS
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ENTREVISTA
AL

BAILE
PREST FARA DOS ANYS DE LA PRESA DE POSSESSIO DEL NOU CONSISTORI; ESTAM DONCS A MIG

CAMI DE L'ACTUAL LEGISLATURA. BELLPUIG HA CREGUT QUE ERA UN MOMENT OPORTU PER DUR A LES
SEVES PAGINES LES PARAULES DEL BATLE JAUME MOREY.

Pregunta. -Quan eres regidor, especialment en temps del

Batle anterior, eres molt critic. ¿No creus que ara que

ets Batle acceptes molt malament les critiques que et

fan?

Resposta. -Primer de tot , no som manco critic ara que

som Batle que abans. Crec que ho som més. Les responsa-

bilitats són distintes i crec que tenc el mateix, o més

intens, interis per a les coses d'Artà. Jo no he impe-

dit que ningú me critiqui i no només ho accept sinó que

consider convenient que qui ho cregui °port'', me criti-

qui: confrontar idees és precisament un principi bàsic

de la democràcia. Accept això, però també som ben lliu-

re d'acceptar o no el contengut de certes critiques.

Crec que això és d'estricta justicia. I n'hi ha, de con

tenguts, que no els accept. Per exemple, tenc a honor

de no haver criticat mai a don Gabriel Massanet i sí

al Batle anterior, i sé que ell ho sap. Per aquest mo-

tiu no accept critiques que vagin contra el meu des-

prestigi personal, i tu saps que n'hi ha hagudes. No

accept, tampoc, per exemple, que un regidor digui que

no sap d'on surten els diners que gastam: no ho accept

perquè lo primer que hauria de fer és saber-ho, que és

la seva obligació. No accept, per exemple, que un altre

regidor digui que "despilfarramu els diners i, com a

mostra, assenyali una partida concreta que resulta ser

la de les nostres assignacions, i per tant la seva,

decidida amb el seu propi vot. No accept que un regidor

dins el cafè, faci continuats mítings contra el Batle

donant informacions parcials i que després, al Plenari

calli. No accept que un membre de l'executiva d'un par-

tit amb representació municipal digui que arruinarem

el poble perquè el pressupost s'ha disparat com si ten-

guéssim tota l'autoritat sobre la formaci6 del pressu-

post quan, fins fa un mes, gairebé no en teniem gens...

Aquest tipus de crítica, que jo qualificaria d'irres-

ponsable, i sé que puc anar errat, no les accept. Te

diré més, me tenc per home obert, però •'agrada tractar

els assumptes amb solidesa i crec que moralment puc de-

manar una actitud semblant a qui me vol criticar.

P. -El pressupost i els imposts són temes que preocu-

pen a la població. ¿Quina és la teva opinió sobre això?

R. -Aquesta és una matèria molt complexa i d'una tècni-

ca legal molt complicada, però al cap i a la fi l'Ajun-

tament és com una empresa, empresa de serveis, que té

necessitats d'ingressos, la major part d'ells li arri-

ben del Govern i els que administra directament són

controlats, també, per l'Administraci6 Central. Resulta

que l'any passat,	 taxa inexistent a l'any ante-

rior era la de recollida de fees. Ja s'ha vist que la

nostra llibertat d'acci6 és poca, però les taxes que

nosaltres podiem modificar estaven intactes. Seguint

les pautes marcades pel govern, sortien uns ingressos

de 37'5 milions, i un grup de regidors  posà el crit al

cel perquè això era un excés. Hem cobrat més de 38 1 5
milions i no hem pujat res, llevat de la taxa dels

fems.

P. - I enguany?

R. -Enguany hem actualitzat les Ordenances. La Ilei mar

ca que els serveis s'han d'autofinanciar i procuram que

sigui així. Lo contrari seria injust perquè pagariem

amb els diners de tots un servei que només usarien al-

guns. També amb aia hi hagué enfrontament. Alguns re-

gidors manifestaren que lo millor seria no pujar res,

que l'Ajuntament no fes res i aixi els ciutadans no

haurien de pagar. Es una sortida que, duta a l'extrem,

comportaria tancar l'Ajuntament i per ventura seria mi-

llor, no ho sé, però mentres la majoria estiguem con-

venguts que és necessari l'Ajuntament, el que hem de

fer, i procuram fer, és administrar bé, i una mesura

encertada és també elevar les quotes fins al punt cor-

recte. Crec que anam per aqui i que podem oferir proves

clares d'una administració clara i honesta.

P.-Hi ha qui pensa que no has aconseguit un Consistori

unit. ¿Tu qui creus?
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R. -Pert!), qui és això d'un Consistori unit"? Que tots

pensem igual? Tenc la impressid que qui demana això és

per inircia del franquisme, on s'aspirava a "consisto-

ris units" perqui equivalia a dir "consistoris contro-

lats". En aquest sentit és normal i convenient que no

hi hagi aquesta classe d'unid. La diversitat de parers

i l'enfrontament dialèctic és a la base de la democrà-

cia. Discutim molt i,a vegades, molt fort; però no hem

arribat mai al terreny de lo personal. Pens que l'amis-

tat entre els tretze no ha fet més que créixer d'engl

que estam junts a la Sala. Aquesta unitat ningd no la

negaria, i és un mèrit de tots.

P. -Però hi ha grups que diuen que no els deixau fer

feina...

R. -ST, i ho hem discutit plegats no poques vegades.

Jo els he dit que ho considerava una excusa, que si vo-

lien fer feina en poden fer tanta com en vulguin. Això

és una decissid molt personal que o la prenen o no la

prenen. Estrictament personal. Fins i tot és possible

que obeeixi a una actitud politica molt estudiada i ben

decidida. Jo no crec que nosaltres siguem la causa del

no-treballar d'un grup..

P. -¿No creus que és preocupant el que quan has sortit

al diari ha estat perquè algt1 demanava la teva dimisió?

R. -Ho has dit molt bé: algú. Les critiques no es fan

soles, és algt1 qui les fa. Es allô de "Segons el sant,

ja pots..." No hi ha cap critica beneficiosa, pen!) no

me desagrada que les critiques rebudes hagin estat de

qui han estat i pels motius que han estat. Jo tenc la

consciència molt tranquil.la sobre el que se m'ha impu-

tat als diaris. Les polèmiques, com més s'allarguen més

confonen i tenc l'opinió que els redemptors que demana-

ven la meva dimisió demostraven b6 quin peu era el que

els feia mal.

P. -Una altra qUestió candent és la de les sancions de

trànsit. Diuen que són massa i que hi ha criteris se-

lectius, a segons qui si i a segons qui no...

R. -Mira, a tothom li sap greu que el sancionin, però

només són alguns els qui comprenen la necessitat de ser

severs. Hi ha fets molt certs, absolutament certs, que

a vegades s'obliden. Primer, avui dia és possible cir-

cular pel poble i tots recordam l'absoluta anarquia

que hi havia. Segon, si afluixes la severitat en els

aparcaments indeguts, en un no-res t'obliguen a tornar

a ser rigorós; és molt trist, per?) és aixf. Tercer,

l'excusa habitual és que "per cinc minuts que hi som

estat..." i, ho hem comprovat bé, no sol esser veritat.

N'hi haurà que, efectivament, hi han estat cinc minuts

i és una 115stima que els hagin enganxats, pert!) o hi

ha severitat o no s'aconsegueix res. M'ha costat haver

d'acceptar que l'única solució per tenir un trànsit

fluTt són les multes, per?) no queda altre remei. Sobre

que es fan parts i quarts, sincerament, no ho crec.

Mira, o són dos o tres els regidors que encara no han

hagut de pagar multes. I jo també he estat multat i he

pagat la sanció. Per cert, i perquè hi ha testimonis,

t'ho cont. Dia 15, diumenge, el cotxe no va arrancar

i el vaig aparcar al costat permis, l'endemà, dia 16,

dia del canvi,e1 mecànic l'anà a arreglar. Jo vaig ve-

nir de fer feina sobre les dues i ja tenia el paperet.

Els dies de canvi de banda els municipals esperen unes

hores, peril, a la una ja sancionen, fins i tot el cotxe

del Batle, un cotxe que coneixen bé. I a mi me sembla

ben correcte i vaig pagar.

P. -¿De quina realització estàs més content?

R. -Quan es parla de realitzacions, la gent sol pensar

tot d'una amb obres espectaculars, com el Col.legi, la

Residència, etc. i no es pensa que són necesslries mol-

tes accions anteriors, per exemple, el Col.legi, avui

Institut, ha costat nou anys de feina d'una sirie de

persones i l'endeutament de l'Ajuntament durant vint

anys. I s'ha de tenir en compte tot: de tant en tant

es pot coronar una obra d'aquestes, gràcies, però, a

la preparació i l'estudi previs, que és una fase gens

vistosa. Ara potser estiguem aixi, en una fase de pre-

paració. No obstant, crec que podem senyalar el Servei

de Recollida de Fees i, especialment, l'eliminació; la

racionalització de l'administració; el Servei d'Orien-

tació Educativa. ¿Què dius que ha estat un servei poli-

mic? Perdona però no hi ha hagut ningL1 que hagi dubtat

de l'encert de la creació, fins hi tot te puc dir que

hi ha una certa expectació sobre els resultats.

com va, i malgrat les actuacions subterrànies d'un pa-

rell de persones, crec que donarà complida satisfacció.

Deia que la polèmica va ser per questions marginals,

gairebé estrictament personals, i consider5rem que no

necessitaven especial atenció. Es que parlar de realit-

zacions, no sé, jo crec que hi ha una cosa més impor-

tant que és la forma com són tractats els problemes.

No els defugim, els estudiam en profunditat, cercam so-

lucions racionals, procuram obtenir una formació legis-

lativa... I no, no és que jo sigui més o menys "lega-

lista":és el caul que està eriçat de qUestions legals

i no queda més remei que tenir-ho en compte, de lo con-

trari tota la feina se'n pot anar per les bardisses.

A vegades una cosa és lo que vole. i l'altra és la que

podem. Pens que lo important és que en tots els tre-

balls hi posam una rigor i una serenitat que donin un

nou estil a l'administració municipal. 1 modestament

crec que comengam a aconseguir-ho.

P. —T'he sentit queixar—te, a vegades, sobre la manca

de dedicació...

R. -Del no poder dedicar més temps, els altres i jo.

Mira, he arribat a l'absoluta i total convicció que un

Ajuntament de les dimensions del d'Artà necessita que

un dels membres amb responsabilitat política es dediqui

exclussivament a l'Ajuntament, dedicació exclussiva i

remuneració equivalent. Raons? L'Ajuntament és una em-

presa de 23 treballadors i 13 integrants del Conseil

d'Administració. El seu volum de "negocis" és, sense

marge de benefici, d'uns 40 milions. Curiosament agues-

ta empresa té un director amb dedicació a hores perdu-

des. Si passes això totalment al camp de l'empresa pri-

vada diràs: neqoci improductiu. L'única sortida és que
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aquesta direcci6, o si vols gerència, sigui suficient
i unicament ho serà si, a més del temps necessari, hi
ha una responsabilitat politica de donar compte als
accionistes dels quals, a Artà, n'hi ha 5643. I no: ai-
a no és feina del Secretari. La seva és una responsa-

bilitat administrativa. Ell porcurarl que els llibres
quadrin, però no és ell qui ha de decidir com i de qui-
na manera s'han de fer les coses.

P. -A tu t'interessa ser Batle amb aquestes condicions

que dius?

R. -Si ho he dit és perquè no m'interessa i és bo de

veure per qui. T'he dit el que hauria de ser, segons
jo, per?) no pensava aplicar-m'ho a mi.

P. - Projectes?

R. -Tots els que vulguis, però s'ha d'anar alerta. Po-
dria dir que fare. la Residência, la depuradora, all?)
i allò altre, per?) no és, com has dit tu, el nostre es-

til. Mira, racionalment, és imprescindible el provei-
ment d'aigua potable i el sanejament de la Colónia. Val

molt i una part de la gent n'està en contra, pera, ra-

cionalment, s'ha de fer si no vole, tallar el futur de

la zona. La Residència. Altres vegades he dit que el

poble s'havia entusiasmat massa i massa prest perqui

el desig popular s'ha fonamentat sense haver estudiat

les possibilitats reals de fer-la i resulta que les di-

ficultats són molt grosses, encara que no insalvables;

per tant, això de projectes s'ha de contemplar sempre

amb una visió totalitzadora dels distints punts que hi

intervenen, bàsicament els de financiacid. Aquesta vi-

sió és l'imica que pot fonamentar una il.lusió sense

el perill d'una decepció posterior.

P. -Per acabar, Jaume: et presentaries a unes noves

eleccions?

R. -Crec que la meva opinió actual de si o no continua-

ria és circumstancial i per tant molt poc fonamentada.

A més, la veritat és que no ho sé. En esser el moment

oporttl ja mos ho plantejarem, de fet crec que s'ha de

ser suficientment generós, i demócrata, per decidir en

grup segons quines coses.

GESTIÓ CONSISTORI AL

Principals acords del Ple Ordinari del dia 26 de febrer

Per unanimitat va ser aceptada la proposta d'UCD

relativa a gestionar la municipalització del camp de

futbol Ses Pesqueres. El G.I. va suggerir que no siin-

terferls les gestions que hi pugui haver de la direc-

tiva del C.D.

Com se sap el camp és de l'església i el té llogat

a l'Ajuntament amb una renda de cinc mil pessetes. El

que demanà UCD és que el camp passi a ser patrimoni del

poble. Pareix que no hi haurà problemes, la Parròquia

també té les mateixes aspiracions.

S'acordà per proposta del G.I. d'adaptar els apa-

rells de ràdio municipals a la freqüència dels d'ICONA.

I proposar a ICONA l'adquisició d'un portàtil per al

Subparc. Aix i hi podria haver una comunicació Ajunta-

ment-Subparc, que en cas d'incendi es fa molt necessà-

ria.

S'acordà per unanimitat incloure en el proper Pla

d'Obres i Serveis del Consell, les obres d'asfaltat

d'una siria de camins municipals.

.:: La proposta del G.I. de fer unes millores a la xar-

xa d'aigua, va ser aprovada. Aquestes millores van enca

minades a evitar que la pressió de l'aigua no espenyi

més tuberies.

S'acceptà la proposta del G.I. de començar les ges-

tions per a fer una cobertura a la pista poliesportiva

de Na Caragol.Consistents en demanar un avantprojecte

a distints tècnics.

S'ampliarà el Pont de Ses Veietes, a proposta del

G. I.

::: A proposta de l'Alcaldia s'acordà adquirir una mà-

quina d'escriure i una calculadora.

S'acceptà la proposta de modificació de les Ordenan

ces:l'impost de circulació augmentarà un 20%, i el de

publicitat el 100%.
Informa TOMEU
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Es la matinada d'un dia qualsevol de Juny. El pastor

havia tancada la guarda dins el sestador...

A les cases se noti tés moviment que de costum. Sa
madona sabia que en el revol s'hi acabava el pa, i era
ben hora de pastar.

El pastor no podrà descansar fins més tard, ja que
pastar Es feina seva, pestar la farina amb el llevat
i l'aigua calenta. Tambi preparava la post, fent-ho de
la següent manera: "sobre Fa post una manta en doble
de la mateixa mida, sobre la manta una tela de mitjalli

na, que sobrepassava el voltant de la post d'un bon bo-

ci, i sobre aquestamitjallana una tela blanca de drap,
encara un poc més grossa que la mitjallana.Havia d'es-

ser aixf, ja que,quan posaven els pans a la tela perquè
els pans no se besasen. Sa madora o alguna berganta
de la casa, els faism i col.ldcaven. Una vegada haver-
los col.locats, doblegava la tela de drap i sa mitjalla-
na sobre ells a fi de qui quedassen ber calents i tova-

ssen prest. Quan ho havia fet, feia senyal de la creu

a la pasterada, al mateix temps que daia:"Qui t'ha

deixat granar i néixer, que the Oeixi tcar i créixer"
La feina del pastor acabava quan havia enforrat.

L'oguer se'n cuidava Jz posar llenya en el fern, i

encendrel.Quan el teria a punt, amb un ban sol, burjó

en má, feia cárrer el caliu cap els costats, i haveres

amb uo Litre burje, gJe an es cap pria hi ferm,a■-an un

ram de brots de Mate. 4arde, aqranava la cendra, tamb:a

cap als costats fins deixar-la ben T1.?t. Es porqueret,

cada tres o quatre fornadas, quan el farn era fred hi

entrava i treia la cendre i el carb6.

Girar els pans i treura ,.-los anava a càrrec de la

madona, criada o algt1 de la rasa.

ar i batre...(7)

tit, pasant-los dins canons de canys, i aixi no hi ha-

via perill de nafrar-los-se amb la falç. Els dits Index

i pols, quedaven Mures d'quests canons lierque amb

ells havien de safalcar.

El afalcar consistia en qui quant allò segat ja no

les cabia dins sa mi, amb molta manya, agafaven uns

quants de brins d'allò mateix i amb ells fermaven la

manada que, tot seguit, fermaven en els dits index i

pols, i aixi fins a la tercera safalgada, que Ilavores

amollaven procurant sempre que les quedassen ben compoi

tes, en totes les espigues del mateix cap. Las tres sa-

falgades solien compondre una gavella.

Per no esquinsar-se gaire la camia i els calçons,

!Alien posar-se cuixals. Els cuixals, encara que pareix

tal com sona la paraula que sols servien per defensar-

los de les cuixes, també els detansava de tot el cos

ja que de cinta amunt, eren com un devantal de sabater,

i aixi continuava fins a l'entreforc de les cuixes, a

partir d'aqui taiats per mig, fermant-se cada una de

les parts a les cuixes i caritas fins a devora cls peos.

Segadar's:'voltros, per a no escarninxar-vos el bra.;

esquerra vos posau manegots.(Els manegots eren Lines ml-

negues postisses que tapasen des del braló '.. i!!s al

colze.Tant an el brav6 com an el colze anavel sobie7tes

amb elàsticsI.

L'ano da Su'n Rossinycl,

divan caze. cancu no saga,

per  fa alar E - E tai agre

estrerien es redo'

M.Tous

Mantra això passava, els segadors se preparav en per

pegar una bana envesta al sementar. Estaven a planes

messes, i era necessari donar de si tat quant t enien.

Els segadors en aquell temps, per segar PO scls felen

servir la faig. Am d'elia, tenien la seva indumentà-

ria que les servia per defensar-se la pall i la roba.

El segador amb la mi dreta tenia la faig, i el dors

de la mà esquerra anava ca'aert una pea de rota to%

ta que se deia maneta que .solia esser de canyon o de

Iona. avasts pega, a la part alta, anava fermada al

brev6 amb una espècie de cordons de sabata, i, a la

part baixa, hi tenia un anell fet també de cordó, en

el qual hi passava el dit mig.

La maneta defensava molt sa mi dreta, ja que aquesta

cada vegada havia de pegar la falgada, entrava dins els

troncsdel gra que segaven. Aix només, a les Ilargues,

ja bastava per a tenir els nuus dolorits, però a mis

d'aquests tronquets de palla, més de dues vegades, se

trobaven amb algun romeguer o card, que de no haver dui

ta sa mi guardada l'hauria feta sangrar.

De sa pi dreta se guardaven el dit mig, anular i pei,



"A PACO LO HAN HECHO XISCO" 4■14

7,1c

DE LA COLONIA DE S

Entendámonos, no es que a

nuestro buen amigo Paco lo

layan hecho cisco o fosfati-

la. Nada de eso. Lo que ocu-

2re es que la gente se ha

empeñado en llamarle "Xisco"

y el hombre no ha tenido más

remedio que resignarse al

bautismo popular.

A decir verdad, la situa-

ción es totalmente contraria.

"Xisco" (antes: "Paco el ca-

chondo") está que no cabe en

su propia pie, vamos que es-

tá a punto de explotar de a-

legría.

Algunos le habían echado

en cara el ínfimo interés del

Ayuntamiento por los proble-

mas de nuestro pueblo. Ahora,

con la eficacia y rapidez

demostradas y aplicadas en

el asunto de la Maestra (Pro-

fesora de Educación General

Básica, señores mios) el hom-
bre anda sobre un solo pie y

no cesa de cantar aquello de

"El pueblo unido, jamás Será

vencido..."

- "Una flor no fa estiu" -me

dijo uno. Cuenta "Xisco". Y

yo le pregunto:

- Y tú ¿qué le soltaste?

- Que la opinión de un bota-

rate no es la de todo el pue-

blo. Que el pueblo está bas-

tante harto de ciertas "ca-
pillitas". El suceso de la
Profesora ha servido para a-

clarar Slgunas posturas y,

al mismo tiempo, para demos-

trar que los hombres y las
mujeres de La Colonia desean,
incluso con vehemencia, CO-

LABORAR.
- Y bien...
- Pues que... "A buen "Batle'.

entendedor, con una sola in-

sinuación basta".
- Seguro que "Es Batle" ha
tomado buena nota de los su-
cesos de estos días y de los
gestos y posturas de las per

sonas. Pero, ¿por qué no me
detallas un poco los hechos
ocurridos?

- Esto es agua pasada... To-
do acabó bien y...
- Vamos, que lo estás dese-
ando.
- ¡Hombre, ya que insistes.!
- Insisto, "Xisco", insisto.
- Pues bien, poco más o me-
nos y, a grandes rasgos, la
cosa se desarrolló así: Las
autoridades de la enseñanza
comunican a nuestra Profeso-
ra que deter dejar La Colo-
nia para integrarse en un
nuevo lugar de trabajo,en el
plazo de una semana. La no-
ticia cae como una bomba so-
bre el pueblo. Empiezan las
conjeturas, los juicios te-
merarios, las divagaciones y
los chafardeos indomables.
Es Batle", enterado de la
noticia, habla con el Alcal-
de y ambos se desplazan a
Palma para que las citadas
autoridades les expliquen ei

asunto. A su regreso ya han
tomado una decisión: se es-
cribirá una carta con las
firmas de los padres y de
los alumnos y será remitida
a las susodichas autoridades
haciendo el máximo de pre-
sión para que la Profesora
Siga en La Colonia. ¿Sigo?
- Sigue, amigo mio. Lo haces
muy bien.
- No te burles. Sigo. Se con-
voca una reunión de padres y
"Es Batle" explica la situa-
ción. Aclara, remacha y afir
ma que el posible traslado
de la Profesora NO es conse-
cuencia de denuncia alguna
(rumor que circuló por el
pueblo como si fuese la úni-
ca causa posible del desagui
sado). La razón del traslado
no era "publicable" y,por lo
tanto, se esperaba una solu-
ción con la mencionada carta.

La firma, quede esto claro
también, era voluntaria. Ru-

bricó todo el mundo. Siguie-

ron un par de días de males-

tar general, sin noticias.

Pero, al fin, cuando todo pa
recía haber sido inútil, re-

cibimos la buena nueva de

que la Profesora seguirá en-

tre nosotros y, muy especial

mente, entre nuestros hijos.

- ¿Y la fiesta?

- Aquello fué un hermoso pun

to final. Emoción a raudales,

en la Profesora cuando reci-

bía un precioso ramo de flo-

res de manos de las alumnas.

Poco antes, los niños le ha-

bían emocionado ya con una

breve, escueta y cariñosa

pancarta. Y no te digo nada

de las tartas-pastel que con

feccionaron algunas madres
para "dulcificar" aún más,si
cabe, el acontecimiento. Se
brindó con champany (los pa-

dres) y con naranjada y li-

monada (los niños). "Es Bat-

le y su Señora realzaron el

acontecimiento con su presen

cia y, además, con todo me-

recimiento.

- ¡Vaya, vaya! Y yo que ore-

ía que tú y "Es Batle..."

- ¡Hombre, tenemos pequeñas

diferencias...!

• Por ejemplo.
- Resulta que nunca puedo

discutir seriamente con él

porque yo soy del "Barça" y
esto le pone de vuelta y me-

dia.
- ¿Cuál es el equipo de sus

amores?
- ¡Vete tú a saber! .Yo no se

lo he preguntado. Será del

Madrid... Como todo el mundo.

- ¿Lo dejamos por hoy?

- Creo que será lo mejor.

¡Hasta la próxima y que Dios

reparta suerte!

EN TONI DE SA COLONIA
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Martire? 	21 , Durán .Genoi, aot, Amer

A. Fereer y eniaez.

FUTBOL COMENTARIO

marcadór
ALEVINES 
Avance 0- Santenyi 1

etco. Pedía de LLevant 2- Avance 6

INFANTILES

Avance 3- Sollerense 2

Alcudia 3- Avance 2

JUVENILES

!'.inec, 0- Art 	 0

Ar tei (i- Pctra

Ar'ICI3NtOOS

Arti- CanIii Taleca (incomparecea-

cia); 1-0

Mariensel- Arti 1 Jaume)

PENA

Eenpuia 1- Gran Sul 0

Bellpuig 3- Morita I

PREFERENTE

Alarci 3- ArtS 1 (Martinez)

Arts 3- Campos 1 (Maecarci, 	 Y
Artigues).

1iffX,An,esswlatoritma vear-Iveus

Loa alevines dal Avt5 parece que

tras el 	 tra!,:)it:s soi'rlle en

ras, ìnhon caiHo do picaAu. Our, Fí-

caso en Ln propio Cevdo fronte VI

Santaryf , y ! de cp.p . forua!.

Los infacitil»Is ui iron (re a?e-

chogor y seguir l2.1 pertIdo f"rintl

al 01:mpic con el handicap dc dos

jugadcres mcoos y el lz-,rzaniIntc

de un ponalty contra su portcoia,

la verdad es sue lusharon a i . ope

y :i6 10 hacia al final fueron doiro-

tados por el Olfmpic. !).é caciuuda

la del Coraite de Coiopoticiin:.1 Lc-

brctcdo !A Pagar!,

Los aficionados parecen 1;i5 que

probables sus esv.rani_os de lograr

por tercer año consecutivo el Tor-

neo de Primavera, todo se lo jnegar

f-ente al Nariense, pero creemos

due la vecerana en et i cc.opeti-

ci6n decidir 	 el trunFo car,: a

letales, con la ventaja de jegar

el último domingo en 03624.

Los juveniles, tiensr que reeor-

zarse inmediatamente, ya que oc hay

que tirar por los sueles lo que tan

to costó, el ascenso a segunaa. y

esto debe hacerse pronto.

Mayol

¡Se jugará o no se jugará?.

Pregunta clave que se está hacie2

do todo el pueblo. Claro es, nos re-

f;:..rina7, al pueblo devertivo. A ,ta

g rar rasa de abicicreees qve een su

eiiento y 5,1 oren asie

tencia archidemostrada, siquen loe

colores del club e domingo tras domin-

(Jo.

qe.:r.oe afieianades,

eue ia lieeilla csti asegurada. Salo

1-,7.15Z1 ol ',leer vista e: pueede en-

cuentro ea Ses Pcsqueres, juego peco

y valuntad mucha.

Visto el encuentro en A1.ar6, todo

hcic ulrear qua nueetea gran afi-

cl6n no eeieeirla como de cestumbre.

En el eltede pueblo se per -šió, como

ya es habitual en los desplazaeien-

toe. Una primera payee que los popi-

los de aernardo la llevaren muy bien

pero que en la seaunda wital, es

vale no comentarla. Totel tres a uno

y goacias, muchas goocias.

Ciao deCia505 PCS vinit6 cl Carki-

po!-;, rer ciorto 	 er al cal-pc de

cstc 	 el	 curdi5 sn

pa:tiu 	Ir1H3 . . 	 ral pc

a-ccrdaitcs nl al iltiuui .;:inoto v eon

 '-arcado por el mismo jugaaoe ,;06

taral)in on cl !;nsado driuiij 	 Narc6

el toot° para el	 ol vacirapo

r.eisa .mante obsorvares la Falta

en el cquipe da se habitu3l a(!riocc

clos ¿Tanto P.: Leda ha to eido al nu doc

	

7'onsaTcs qa 	u 17War."?-

r 	a Fio lo .sosttnte "listo" al

rs 1.?varlo.

-c:"Ta a estc osAido, y hirarte

c:-Imsra mitad ccesannes

de gol para los local-ca, eeecer6,

Amer, Ferrer. Sólo cdemos anotar

el tectx, Pe Mascaró, que tres dar

regaeas segueas y a oo teln

servido per Sanz (lo único que hizó

este jugador), batió al bueno de Ea-
rmirez.

lie Ilene Cl 6e5can5o con eats uno

a ccro. 	 senunea sarte,

en ura de las acostumbradas dormidas

qua últimarente efectua la defensiva

, el Campos nos marca el gol del et-

pate. Mal se ponian las cocas para

el AetS: e ero como decimos ai prin-

cioie, re earl aciertos aero si mu-

chi volenea0. Pisa el tiempe y el

antaenader saca a Lobato co vez de
Hernendez. Este cambio no sentó muy

bien al respetable. Pitos, palmas,

y un largo erc. de comentarios ave

por supuesto no eran favorables al

preparado' local.

A falta de veinte minutos otro

cambia, salt Aetiques por • Genovard.

En el ninuto ochenta er una de

las mnchisimas incursiones por la

banda derecha propicia un corner que

lanzado por Our in es rematado por

SuSrez a la red (tras un fallo de-

fensivo del Campos).

Cinca 11.101r 	 tarrin y en la

eaLecle vsitadee, Aatieees en una

gr;:n joe: -.100 	 ec)oicndo un

belee do ci 	 corre todo

el cameo y d 11 e1tura dej

uc edeete chupinazo quo beco 1011-

til La !%171P:le.2 ee :Tamiroe y censi-

goiende el tcrear (y el ci )lave-

rege pertieuear a Favar). Gel que

fue mil■• aplcoeido por la urea canti-

dad de seguidores que hoy astrenaban

el maeevilloso cubierta do este cai--

PO je iS reswerei.

Lo epe deciamos al principio, el

esfoo.-zc de 'eorocc los uoventa minu-

toe se %,ievon recompersadas por esta

victoria frente a un equipo con se-

rias aspiraciones de jugar la ligni-

lie de ascenso.

Art

1 1	 cu



Cooperativa SANT 8MIVADOR
INAGURACIO DEL NOV LOCAL

A les vuit del vespre del dia 28

de febrer va esser inaugurat el nou

local (antic Oasis) adquirit recent-

ment per la Cooperativa Sant Salva-

dor.

Una vegada feta la benedicció,

el President Pere Ginard es dirigi

a la nombrosa gentada allà arreple-

gada.

Va fer història de la Cooperativa

dient que aquesta entitat començà

fa dos anys amb un nombre de 20 so-

cis i ara ja adimpleix el nombre de

225 Va fer extensiva als socis, en

nom de la Junta, la seva felicitació

que ja anteriorment li havia estat

donada a ell, a Ciutat, per la Caixa

Rural Provincial, en el sentit de

qui la Cooperativa Sant Salvador era

de moment, la millor entre totes les

Cooperatives de Balears, afirmant

que aia era una realitaL perquè,

a Artà, tenia els millors socis de

les Balears.

Aprofità l'ocasió per a clarifi-

car que la Cooperativa no tenia cap

color politic ique el seu color era

el color de la terra, comunicant a

tots els agricultors, no socis, que

ja era hora d'unir-se tots a aquesta

familia.

Notificà que la Junta havia deci-

dit inugurar el nou Local amb un

ball tipic, cosa molt pròpia de la

pagesia, i que val la pena promoció

nar i convidà tots els assistents

a sopar.

El President donà la paraula al

Gerent, Antoni Amorós el qual insis-

ti que la felicitació rebuda a Ciu-

tat, no era deguda tan sols a la bo-

na administració, segons paraules

de la Caixa Rural, sinó a la col.la-

boració total dels socis, els quals
empenyen un metre quan séls demana,

un pam.

Els pagesos, continuà, amb la

creació de la Cooperativa hap donat

un exemple al poble, demostrant que,

quan la gent uneix les mans, es pot

aconseguir-se la realització de som-

nis impossibles, servint per a demos

trar que els pagesos són tan capaços

com el qui més, és a dir, que ja no

poden ser considerats com a persones

inferiors a les altres en un sentit

cultural o social. No importa dir

res més, continuà, perque obres són

raons i, aqui, hi ha una raó a la

vista de tothom.

Després de felicitar els socis

i de demanar disculpes per si en al-

guns moments no ha estat a l'altura

que ells es meréixen, acabà el parla

ment.

A continuació, la gent menjà el

que volgué i s'organitzà un ball po-

pular amb la participaci6 de "ArtA

balla i canta" i nombrossos volun-

taris.

Darrerament, va tenir lloc una

animada "ximbombada" fins a mitjanit
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